सार्वजनिक सि
ु र्
ु ाईको सच
ू िा (NOTICE OF PUBLIC HEARING)
यहााँ कािि
ू ी सूचिा दिइन्छ कक २०२० को कािि
ू को अध्याय ५६ अिुसार रोचेस्टर ससटी डिस्ट्स्िक्टमा
नियुक्त मोनिटरले जि
ू २५, २०२० मा दिउसो ५:०० (5:00 p.m) बजे िे खि ६:३० (6:30 p.m) बजेसम्म जूम
(Zoom) कन्फरे स्ट्न्सिंग माफव त सार्वजनिक सुिुर्ाई गिेछ। सिक्षा कािि
ू को धारा ३०६ सदहत सीसमत िभई
लागू राज्य कािि
ू र नियम अन्तगवत स्कूल स्ट्जल्ला प्रिासि र हस्तक्षेप सम्बन्धी आयक्
ु त, राज्य सिक्षा
वर्भाग, र रेजेन््स बोिवको वर्द्यमाि र्ैधानिक र नियामक अधधकारबारे सार्वजनिक दटप्पणी सलइिेछ।
सार्वजनिक सि
ु ुर्ाइमा बोल्ि, कृपया statemonitor@rcsdk12.org मा ईमेल गिुवहोस ् र तपाईंलाई जूम
कन्फरे स्ट्न्सिंग बैठक िम्बर, पासर्िव र कल-इि जािकारी (निमिंत्रण) पठाइिेछ। कृपया "रोचेस्टर राज्य
मोनिटर सार्वजनिक बैठक" वर्षय रे िामा तपाईंको ईमेलमा, िाम, काम (उिाहरण (example):
असभभार्क, सिक्षक, स्ट्जल्ला निर्ासी) र कुिै पनि जािकारी सार्वजनिक सि
ु र्
ु ाइको रे किवको अिंि बन्िको
लाधग समार्ेि गिुवहोस ्। सार्वजनिक सि
ु र्ाई अर्लोकि गिव, तपाईं निम्ि र्ेब-ठे गािामा बैठकको प्रत्यक्ष
स्िीम गिव सक्िुहुिछ
े : https://www.rcsdk12.org/meetings ।
जूम सुिुर्ाईको समयमा, सार्वजनिक दटप्पणी प्रिाि गिे व्यस्ट्क्तहरूलाई अडियो जिाि प्रयोग गरे र
बोल्िको लाधग तीि समिेट दिइिेछ। सि
ु ुर्ाई भन्िा पदहले सामान्य जिताले सार्वजनिक दटप्पणी र्ा
गर्ाही ईमेल माफव त statemonitor@rcsdk12.org मा र्ा नियसमत मेल माफव त Attn: State Monitor
Public Hearing, 131 West Broad Street, Rochester, NY 14614 मा पठाउि सक्िुहुन्छ। यदि तपाईंलाई
भाग सलि र / र्ा सार्वजनिक सुिर्
ु ाइको लाधग आर्ास चादहएको छ भिे, कृपया तपाईंको आर्ास अिुरोध
statemonitor@rcsdk12.org मा पठाउिुहोस ् र्ा ५८५-२६२-८५२५ (585-262-8525) मा कल गिुवहोस ्।
असभभार्कलाई सूचिा (PARENT NOTICE)
यस र्षवको सरू
ु मा ियााँ कािि
ू लागू भएको छ जसले सिक्षा आयक्
ु तलाई रोचेस्टर ससटी स्कूल डिस्ट्स्िक्ट,
सिक्षा बोिव र सुपररटे न्िेन्टको िैक्षक्षक र वर्त्तीय िीनतहरु, अभ्यास, कायवक्रम र निणवयहरू सम्बन्धी
निरीक्षण, मागवििवि र प्रावर्धधक सहयोग प्रिाि गिव अिग
ु मिकताव (मोनिटर) नियुक्त गिव नििे िि
दिएको धियो। यस कािूि अिुसार मोनिटरले तीि मुद्िाहरूमा सार्वजनिक सि
ु ुर्ाईको आर्श्यक गिवछ।
पदहलो सुिुर्ाईले आयुक्तको वर्द्यमाि र्ैधानिक र नियामक प्राधधकरण, राज्य सिक्षा वर्भाग र लागू

राज्य कािि
ू र नियमहरु अन्तगवत स्कूल स्ट्जल्ला रीजेन्ट बोिवको िासि र हस्तक्षेपको बारे मा सार्वजनिक
दटप्पणी सलिेछ। िोस्रो सार्वजनिक सि
ु ुर्ाइले स्ट्जल्लाको िैक्षक्षक कायवसम्पाििमा सार्वजनिक दटप्पणी
सलिेछ र तेस्रो सार्वजनिक सि
ु ुर्ाईले स्ट्जल्लाको आधिवक प्रििविमा सार्वजनिक दटप्पणी सलिेछ। यी
सार्वजनिक सि
ु ुर्ाईले मोनिटरलाई स्ट्जल्लाको लाधग एक िैक्षक्षक सुधार र वर्त्तीय योजिाको वर्कास गिव
सहयोग पर्ु 
याउाँ छ र उसले स्ट्जल्लाको बजेटको वर्कासलाई समिवि गिवछ जि
ु बजेट २०२१-२२ (2021-22)
स्कूल र्षवबाट िरू
ु हुन्छ।
िासि र हस्तक्षेपको वर्षयमा सार्वजनिक सुिर्
ु ाइ जि
ू २५ , २०२० (June 25, 2020) मा जूम (Zoom)
कन्फरे स्ट्न्सिंग माफव त दिउसो ५:०० (5:00 p.m) बजे िे खि ६:३० (6:30 p.m) बजेसम्म गररिेछ। सार्वजनिक
सुिुर्ाइमा बोल्ि, कृपया statemonitor@rcsdk12.org मा ईमेल गिुवहोस ् र तपाईंलाई जूम कन्फरे स्ट्न्सिंग
बैठक िम्बर, पासर्िव र कल-इि जािकारी (निमिंत्रण) पठाइिेछ। कृपया "रोचेस्टर राज्य मोनिटर
सार्वजनिक बैठक" वर्षय रे िामा तपाईंको ईमेलमा, िाम, काम (उिाहरण (examples): असभभार्क,
सिक्षक, स्ट्जल्ला निर्ासी) र कुिै पनि जािकारी सार्वजनिक सुिुर्ाइको रे किवको अिंि बन्िको लाधग समार्ेि
गिुवहोस ्। सार्वजनिक सि
ु र्ाई अर्लोकि गिव, तपाईं निम्ि र्ेब-ठे गािामा बैठकको प्रत्यक्ष स्िीम गिव
सक्िुहुिेछ: https://www.rcsdk12.org/meetings ।
सि
ु र्
ु ाई भन्िा पदहले सामान्य जिताले सार्वजनिक दटप्पणी र्ा गर्ाही ईमेल माफव त
statemonitor@rcsdk12.org मा र्ा नियसमत मेल माफव त Attn: State Monitor Public Hearing, 131
West Broad Street, Rochester, NY 14614 मा पठाउि सक्िुहुन्छ। सुिुर्ाईसम्बन्धी प्रश्िहरुलाई
(Questions) statemonitor@rcsdk12.org मा पनि नििे सित गिव सककन्छ। जूम सुिुर्ाईको समयमा,
सार्वजनिक दटप्पणी प्रिाि गिे व्यस्ट्क्तहरूलाई अडियो जिाि प्रयोग गरे र बोल्िको लाधग तीि समिेट
दिइिेछ। यदि तपाईंलाई भाग सलि र / र्ा सार्वजनिक सि
ु र्
ु ाइको लाधग आर्ास चादहएको छ भिे, कृपया
तपाईंको आर्ास अिुरोध statemonitor@rcsdk12.org मा पठाउिुहोस ् र्ा ५८५-२६२-८५२५ (585-2628525) मा कल गिुवहोस ्।
स्ट्जल्लाको वर्त्तीय प्रििविको बारे मा िोस्रो सार्वजनिक सि
ु र्
ु ाईको बारे मा जािकारी केदह हप्तामा तपाईंलाई
प्रिाि गररिेछ। यी सार्वजनिक सि
ु ुर्ाईमा जिसहभाधगता स्र्ागत छ।

